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 سەرنجی وەرگێڕ

( یەکێک لە گەورەترین رۆماننووس و چیرۆکنووسەەەەکانی نیوەو دووەمی ٢٠١٨-١٩٣٣فلیپ رۆس )
سەەەەەەەدەو ئیدەەەەەەمی کەدەئی کەمرییییەر ناوا نی کارەکانی زیاتر  ودویاننامەییە و ئە دەورو ویانی 

ئەاڵم کەمە ئە ماناو کەوە نایەت ویانی  ۆو لەناو رۆمانەکانیدا نووسەەیتێمەوە  ۆیدا دەسەەوتەمەوە   
ئەڵیوو ئۆ کەاڵیردنەوەو سەەەەەەەنورو نێواو وادیب و کەدەل سەەەەەەەوودو لج دەئینی کە دوا ەار ئوو ئە 

 .ناسەرەوەو سمایلی نووسینیر هیچ ئەرهەمێییم ئە زمانی کوردو نەئینیوە

لە چیک لەدایک ئووە و تا  ١٩٢٩میالو کۆندەرا، یەکێک لە گەورەترین رۆماننووسەەکانی  یاانە، کە  
ئەناوو'' گاڵمە'' ئاڵو کردەوە و   ١٩٦٧کیدەەەما  ۆشەەەتە مانە لە ویاندا ماوەر یەکەم رۆمانی لە سەەەاڵی  

 یەاواز لە هەر  ئاڵو کردەوەر کۆنەدەرا  ٢٠١٤دوایین رۆمەانی ئە نەاوو ''کەاهەنبی ئێاەانەایی'' لە سەەەەەەەاڵی 
رۆماننووسەەەێیی تر، لە کەدەل ئە گ ەەەمی و هونەرو رۆماو ئە تایتەتی ئیر دەکاتەوە و ئە تەنی ەەەت 
رۆمەاو، چیرۆ  و شەەەەەەەانۆنەامەکەانییەوە، کمێتی نەاگێڕانەوەشەەەەەەەی هەیە کە نەائەاو لە کەدەل و رۆمەاو 

وانە  سەوکەڵەیی دەدوەتر میالو کۆندەرا هەندەک لە ئەرەهەکانی ئە زماو کوردو ئاڵو ئوونەتەوە لە
لەتادەتتەدەرو ئووو، نەمرو، پەردە، هونەرو رۆماو، ویاو وا لە شەوەنێیی دییە، کاهەنبی مااڵوایی،  

 .کاهەنبی ئێاانایی

ئۆ کۆنەدەرا ئە پێەەوانەو رەوتیااڵی رۆمەانی کێدەەەەەەەمەاوە کە ئیرکردنەوە تێیەدا کەاوا ئووە و ئەرەو 
السەەەەەەایییردنەوەو سەەەەەەینەما رۆە ەەەەەەمووە، ئیرکردنەوە، کرۆکی رۆمانەکانی پێک دەنێتر رۆماو ئۆ 
کۆنەەدەرا گێڕانەوەو وادیب یەەاو سەەەەەەەەرووادیب )فەەانمەەازو،  ەیەەاڵی، نەەاوادیبی و ررر تەەاد( نییە ئەڵیوو 
نەوە    کەدەئەەەدا  پەەەانمەەەایی  لە  دادەنێەەەت ئەاڵم  ئە کۆڵەرو ئووو  و رۆمەەەاننووس  کۆڵینەوەو ئوونە 
فەلدەەفەر کەگەرچی کەم تێبەی ەمنەو ئۆ رۆماو زایەڵەو ئیرکردنەوەکانی هایدگەرو تێدا دەئیدەمین،  

ت، ئەتەایتەت کەو کەاتەو چەمیی ''ئیرچوونەوەو ئووو'' هەایەدگەر لەپەیوەنەد ئە رۆمەانەوە ئەکەار دەئەا
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ئەاڵم دەئێت کەوە ئاش ئاانین، کۆندەرا نایەوەت فەلدەەەەفە و رۆماو کامێمە ئیات، وە  زۆر ار کەو 
 .تۆمەتە دەدرەمە پاڵی، لەوەش زیاتر فەلدەفە ئە سەرتر لە کەدەل نائینێت

کۆندەرا رۆماو ئە »ئووو«ەەوە گرێ دەدات نەوە  ئە »وادیب«ەەوەر ئووو زۆر لە وادیب گەورەترە  
ەنیەەا کیایەەانە ئەدیاەەاتووەکەەانی ئوونەر هەر ئۆیەش پێی وایە رۆمەەاو دۆزەر یەەاو کۆڵەرو  و وادیب ت

ئوونە و رەبرە لە »ئیرچوونەوەو ئووو«ر هەر رۆمەانێەک وەهەا کەار نەکەات پێی وایە نەاکەوەمە نەاو 
»مێژووو تۆماو«ەەەەەەەەوە  هۆو ئوونی رۆماو کەوەیە  یاانی ویاو ئەئەردەوامی رونا  ئیاتەوە و 

ئیرچوونەوەو ئوونەدا ئاەانرەارەاەەتر لەپەیوەنەد ئەمەوە کەاتێەک ئەاس لە »مەرگی تۆمەاو«   لەئەرانتەر
دەکەات، کەوە دە ەاتەتوو کە مردنی تۆمەاو ئە مەانەاو لەنەاوچوونی رۆمەاو وە  فۆرمێیی کەدەئی کە 
چیدو کارو پێنەکرەت نایەت ئەڵیو مردنی رۆماو کەوکاتەیە کە رۆماو دەوەسەەەەەەمێت و دەکەوەمەوە 

ور واتە کەو رۆمەانەانەو نەائنە کۆڵەرو ئووو کەوا دەکەنەوە دەرەوەو مێژوو و دەئنە دەرەوەو  ۆ 
رۆمانی مردوور کەو  ۆرە رۆمانانە رۆمانی پاش مێژووو رۆماننر ئۆ کەمەش رۆمانی سەەەەەەردەمی  
سەەەەۆ یەت ئە ناوونە دەهێنێمەوە کە رۆماو تێیدا مردووە و رۆماو لەدەرەوەو مێژووو  ۆو چا   

ر ئەدەر لە سەەەەەەەۆ یەت هەمی ەەەەەەەە هاوکات لەگەد مێژووو رۆماندا، کەو رۆمانانەش  و ئاڵو دەئێمەوە
هەئووو کە کەوتوونەتە دەرەوەو مێژووو رۆمانەوە و ئە دەیاو هەزار نوسەەیەیاو لج فرۆشەەراوە،  

پەسەەند سەەرەتاو کەوەو کەو ناونانە زۆر ورد کەوەو کە پێی دەگوترەت رۆمانی ئازاتو یاو گ ەت
 .نین

و رۆماو چەشەەەنێیی ترە لە رووئەتووئوونەوەو  یااو وە  چۆو فەلدەەەەفە، یاو ئۆ کۆندەرا  ود
کوسەەەەەەەمورە چەشەەەەەەەنێیی ترو رووئەتووئوونەوەو  یاەەانە  کەمەش ئەمەەانەەاو کەوە دەەەت رۆمەەاو 
هاوشەەەەەەێوەو فەلدەەەەەەەفە نە  هەر میدیۆمێیی ترە ئۆ ئیرکردنەوە ئەڵیوو شەەەەەەێوازەیی تری ەەەەەەە ئۆ 

 .ۆو هەیەئیرکردنەوە کە کەرەسمە و تایتەتاەندو  

ئۆ ناونە لە دەسمرێیی رۆمانی »سوکەڵەیی لەتادەتتەدەرو ئووو«دا  وەنەر ئەر پرسی گەتانەوەو  
سەەرمەدو دەکەوەت وە  پرسەێیی فەلدەەفی لەگەد کەوەشەدا، لەناو لەشەی رۆماندا  راوەتەوە توو 

وندەرا ئۆیە سەەەەەنورەکانی فەلدەەەەەەفە تێدەپەرەنێت و لەناو رۆمانەکەدا ناون ەەەەەین دەئێتر کەگەرچی ک
هەوڵدەدات راسەەەمەو ۆ لەسەەەەرەتادا لەسەەەەرو راوەسەەەمێت ئەاڵم لە راسەەەمیدا کەوەو کە  ودو کەو 
پرسەەەەەە رووو دەکاتەوە، کاماوە راسەەەەەمەو ۆکانی ناو رۆمانەکە نییە لج چارەنووسەەەەەی کارەکمەرو  
 ترەاایە لە رۆمانەکەدا ئەدرەژایی رووداوە شەە دەی و گ ەمییەکانی ویانی و کەو کەزموونە تادانەو
ئە تەنی ەەەەت کارەکمەرەکانی ترەوە دەییات، کەو پرسەەەەە رووو دەکاتەوە و  وەنەر ئەرو دەکەوەتر 
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 بە لەم پرسەەە ئە تەچەڵە  فەلدەەەفییە کە هاتە ناو رۆمانەوە تەچەڵەکەشەەی گۆتا و  ودو ویانی 
ترەاا لەناو سەەەەەوکی و دورسەەەەەیدا لەناو  ەسەەەەەمە و رۆێدا ئۆو  ۆو پرسەەەەەێیی تر دە اتەوە  کەوا 

اسەەمەو ۆ کاماوە ئە پرسەەێیی ناو رۆماو ئدەین ئە گەتانەوە ئۆ پرسەەی تاواو لە رۆمانی دەشەەێت ر
دادگایی کافیادار  وەنەر دەتوانێت هەزاراو تەفدەەەیر لەسەەەەر رۆمانەکە و لەسەەەەر تاواو ئیوەنێمەوە 

وە  کەارەکمەرو » ۆزە  کەا« لە کەاتی  وەنەدنەوەو رۆمەانەکەدا ئەشەەەەەەەێوەیەکی    ئەاڵم هەرگیا
ر تەەادەەانەیی کەو تەەاوانە نەەاکەوینر کەو کەزمووو و شەەەەەەەاودەو لەکەەاتی  وەنەەدنەوەو  کەزموونی ئە

رۆمەەانەکەدا لەسەەەەەەەەر تەەاواو  وەنەر کەزموونی دەکەەات هەرگیا هیچ  ۆرە  وەنەەدەوە و را ەیە   
 .ناتوانێت ئەرهەمی ئاێنێت

او لەم چاوپێیەوتنەشەەەدا ئەم  ۆرە لەسەەەەر رۆماو دەدوەت :''تۆماو هیچ شەەەمێک تاناگەیەنێت  تۆم
دەپ ەەەەەەەینێەت و پرسەەەەەەەیەار دوت دەکەاتەوەتر نەازانم دا ۆ نەتەوەکەم لەنەاو دەچێەت و نەازانم کەام لە 
کاراکمەرەکانم تاسەمەر چیرۆ  دەکافەرەنام یەکێییاو تووئەتووو کەویمریاو دەکەمەوە و لە تەبەو  
کەمەوە پرسەەەەەیار دەکەمر گەمژەیی  ەڵک لەوەوە دەت کە یە  پرسەەەەەیارو لە هەموو شەەەەەت هەئێتر  

ێەک دۆنیی شەەەەەەەۆت  یاەاو دەئینێەت،  یاەاو ئۆ کەو دەئێمە ناێنیر کەمە میراتی یەکەم تۆمەانی کەات
کەوروپییە ئۆ هەموو مێژووو تۆمەاو کە ئەدوایەدا دەەتر تۆمەاننوس کەوە فێرو  وەنەر دەکەات کە 
 یاەاو وەکوو پرسەەەەەەەیەار فەهم ئیەاتر لەو هەڵوەدەەەەەەەمەدا ویرو و هەڵیردو لەکەارادایەر تۆمەاو لەو 

ئینا ئووە، مردووەر  یاانی تۆتالیمار، چ لەسەر مارکس یاو    لەسەر دڵنیاییە پیرۆزەکاو   یاانەو کە
لەسەەەەەر کیدەەەەالم یاو لەسەەەەەر هەر شەەەەمێیی تر دائاەزرەت،  یاانی واڵمەکانە وە  لەوەو  یاانی 
پرسەەەەەەەیەارەکاو ئێەتر لە شەەەەەەەوەنێیی وەهادا تۆماو  ێبەو نائێمەوەر ئەهەرێاد پێم وایە  ەڵیی کەم  

سەەەەەەەەراندەەەەەەەەرو دونیەادا، کەوە دە وازەەت کە ێوکم ئەدات وە  لەوەو ئیەوەەت تێتبەات،  تۆوانە لە
دە وازەەت واڵم ئەداتەوە وە  لەوەو پرسەەەەەەەیەار ئیەات، هەر ئۆیەش دەنبی تۆمەاو ئەکەسەەەەەەەمم لەنەاو 

 .''واوەواوو گەمژەیی دڵنیاییەکانی مرۆ ایەتیدا دەئیدمرەت

از دەورووەنێەەت  لەوانە کۆتەەایی دونیەەا، میالو کۆنەەدەرا، لەم چەەاوپێیەوتنەدا کۆمەڵج پرسەەەەەەەی  یەەاو 
تۆتالیماریام، لەئیرچوونەوە، کیرۆتییا، پێیەنین، ویانی شەە دەی، ویانی گ ەمی و فۆرمی رۆماو و ررر  

 .تاد

 (٣٠/١١/١٩٨٠وتووەژو فلیپ رۆس لەگەد میالو کۆندەرا )

ادا، پەەاش کەم چەەاوپێیەوتنە، پو مەیەکە لە دوو وتووەژو من )فلیەەپ رۆس( لەگەد میالو کۆنەەدەر
یەکێییاو هیی کەو کاتەیە «[1] -  وەندنەوەو دەسەەەەمیەتی وەرگێڕانی »کمێتی پێیەنین و لەئیرکردو
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کە ئۆ یەکەم  ار سەەردانی لەندەنی دەکرد و کەویمریاو هی کەو کاتەیە کە ئۆ یەکەم  ار سەەردانی 
کەو و هاووینەکەو، کۆچتەر  ١٩٧٥رد  لە سەەاڵی  کەمرییاو کردر لە فەراندەەاوە کەو سەەەفەرانەو دەک

( لە پاریدنر ئەدرەژایی کەم  ١٩٨٠ئووو و لە شارو رەن دەویاو کە لەوێ وانەو دەوتەوە و کێدما )
وتووەژانە، کۆندەرا ناوە ناوە ئە فەرەندەەەەی و زۆرئەو  ار ئە چییی دەکا افت و '' ێرا''و هاووینی 

 .ە زمانی چییییەوە ئۆ زمانی کینبلیاو وەرگێڕاوەرگێڕو ئوور پیمەر کوسی دوا نوسیەو ل

 رۆس: پێت وا نییە وەرائوونی  یااو ناییە؟

 .کۆندەرا: ئەندە لەسەر کەوەو کە مەئەسمت لە وشەو »نایک« چییە

 .رۆس: ستەو یاو دوو ستەو

 .کۆندەرا: کەو هەسمەو کە  یااو ئە ێرایی ئەرەو لەناوچووو دەچێت، هەسمێیی دەرینە

 .هیچ شمێک لەکارادا نییە کە نیبەراماو ئیاترۆس: کەواتە 

کۆندەرا: ئە پێەەوانەوەر کەگەر ترسەەەێک ئەدرەژایی چا ەکاو لە زەینی مرۆ دا مائێمەوە، کەوا دەئێت 
 .شمێیی تێدا ئێت

رۆس: لە هەر رووداوەیەدا، وا دیەارە کەم  ەمە، ئەاکبراوەنەدو هەموو کەو چیرۆکەانەیە کە لە دوایین 
 .تەنانەت کەوانەو کە ئە دەست سروشمێیی تەناکامێایاو هەیە کمێتمدا روو دەدەو،

نەتەوەکەت    کۆندەرا: کەگەر کەو کاتەو کە منداد ئووم، کەسەەەەەێک پێی گوتتام: »رۆوەک دەئینیت کە
لە  یااندا دەسەەەەەەڕدرەمەوە نو ئوونی نامێنێتق« ئە ددەەەەەەەو دۆتم دەزانی، شەەەەەەمێیی وەهام ئۆ وەنا 

دەمرەەت، ئەاڵم کەوەو لەال روونە کە نەتەوەکەو  ۆرە ویەانێیی نەدەکرار مرۆڤ کەاگەایە ئەوەو کە  
ەی روسیا، هەموو چییییە  رووئەتووو کەو ئیرە ئووەوە ١٩٦٨کەئەدو هەیەر کەچی دواو هێرشی  

کە دەشەەێت نەتەوەکەو ئەتەواوو لەسەەەر رووئەرو کەوروپا ئدەەڕدرەمەوە، وە  کەوەو ئەدرەژایی 
ینی ئەتەواوو لە  یاەانەدا سەەەەەەەڕدرانەوە، ئەئج کەوەو  یاەاو پێنج دەیەو رائردوو، چە  ملیۆو کۆکرا

گرنبی پج ئەەدات یەەاو لیموانییەکەەانیەر کەوە دەزانی کە لیموانیەەا لە سەەەەەەەەدەو ێە ەەدەدا، ئەهێاترین  
نەتەوەو کەوروپەا ئوو؟ لەمڕۆدا روسەەەەەەەەکەاو، لیموانییەکەانیەاو وە  هۆزەیی نیاەەلەنەاوچوو، لەوەر  

ە رووو سەەەەەەردانییەراندا ئەسەەەەەمووە، تاوەکوو هیچ هەواڵێک  چاودەریدا هێ ەەەەەمووەتەوە  رەبەیاو ئ
لەمەت ئوونیەاو دزە نەکەاتە دەرەوەر نەازانم داهەاتووو نەتەوەکەم چۆو دەئێەتر ئێبومەاو کەوە روونە 
کە روسەەەەەەکاو هەموو کەوەو لە دەسەەەەەمیاو دەت، دەییەو تاوەکوو ئەکاوە ۆ لەناو ویارو  ۆیاندا 
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وو دەئن یاو نە، ئەاڵم کیایانی هەیە و زانینی ناوە می ئوونی ئیانموەننەوەر کەس نازانێت سەەەرکەوت
کەگەرەیی وەها، ئەسەە ئۆ کەوەو تەواوو هەسەمی ویانی مرۆڤ ئبۆتەتر کەم رۆوانە کەوروپاش ئە 

 .دائیلی شیاو و لەناوچووو دەئینم

تەوە  رۆس: ئەاڵم هێ ەما، کایا چارەنووسەی کەوروپاو رۆوهەاڵت و کەوروپاو رۆوکاوا هەر لە ئنەتە
  یاواز نییە؟

کۆندەرا: لە تێبەو مێژووو کولموورییەوە، کەوروپاو رۆوهەاڵت ئریمییە لە روسەەەەەیا کە ئە مێژووو 
تەواو  یەەاوازو  ۆیەوە، رەو و ری ەەەەەەەەو ئۆ  یاەەانی ئێاەنمی دەگەتەمەوەر ئۆهیایەەا، پۆڵەنەەدا و 

کراوور هەر لە هەنبەاریەا وەکوو نەمدەەەەەەەا هیچ کەات ئە ئەشەەەەەەەێەک لە کەوروپەاو رۆوهەاڵت کەومەار نە
کەو ئاوتنەوانەو کە   –سەەرەتاوە، لە چا ی گۆسەیک، لە رەنیدەانس، لە سەەردەمی رییۆرمی کایینی 

ئەشەێک ئووو لە سەەرئوردەو گەورەو شەارسەمانییەتی رۆواوار   –النیەکەیاو رەک کەو ناوچانە ئوو 
نی دۆزییەوە   لەوەەەدا لە کەوروپەەاو نەەاوەنەەدیەەدا ئوو کە کولموورو مۆدەرو گەورەترین ئاوەنەرەکەەا

، کێدەەەماتییاو نوەی [3]، مۆسەەەیااو ئارتو [2]ئونیادگەرو، دەروون ەەەییارو، مۆسەەەیااو دواناەدەنبی
 ەنبی ندووەمی  یاەانیق پێوەلیەانی کەوروپەاو نەاوەنەدو )یەاو النی  کەافیەا و مۆزیە  لە رۆمەانەدار دواو

رو( ئە شەارسەمانییەتی روسەیاوە، ئووە هۆو کەوەو کە کولموورو رۆوکاوا، ناوەندو کەم ئەشەی زۆ 
زینەدوەمیی لەدەسەەەەەەەت ئەداتر لە مێژووو رۆوکەاوادا لە سەەەەەەەەدەو کێاەدا، کەمە گرنبمرین رووداوە و 
ناتوانین لەم کەگەرە چاوپۆشەەەی ئیەین کە کۆتایی کەوروپاو ناوەندو، کاماوە ئە دەسەەەمرێیی کۆتایی 

 .وو گ مێک دەداتکەوروپا وەک

لە پاریس  «[5] و چیرۆکەکانت »کەشەاە پێیەنیناوییەکاو«[4] رۆس: لە ئەهارو پراگدا، رۆمانی »گاڵمە
روسەەەەەەکاو، لە وانەوتنەوە لە کەکادیااو فیلم    هەزار ئاڵو ئوونەوەر دواو هێرشەەەەەی ١٥٠ئە تیراوو  

رایت و هەموو کمێتەکانت لە رەفەو کمێتیانە گ ەەەەەمییەکاو الدراور دواو ێەوت سەەەەەاد تۆ و والوە ن
هاووینەکەت، چەند کمێب و چەند پارچە  لت هاوی ەمە ناو سەندوودی سەەیارەکەتەوە و ئۆ فەرەندەا  
هاتن، لەوێ ئوویت ئە یەکێک لە  وەنراوەترین نووسەرە ئێبانەکاور وەکوو کۆچتەرەک چ هەسمێیت  

 هەیە؟

ۆندەرا: وەکوو نووسەەەەر، کەزموونی ویاو لە واڵتە  یاوازەکاندا، ئە  ەەە ەەەێیی گەورەیەر تەنیا کەو ک
کەەاتە لە  یاەەاو تێەەدەگەیەەت کە لە چەنەەد رووەوە لێی ئڕوانیەەتر دوایین کمێتم »کمێتی پێیەنین و 

ەو لەئیرکردو« کە ئەرهەمی نی ەەمە ێتووناە لە فەرەندەەا، فەزایەکی  وگرافیاو تایتەت دەکاتەوە: ک
رووداوانەو کە لە پراگەدا روویەاو دا، لە روانبەو کەوروپەاو رۆواواوە ئینیم لە کەاتێیەدا کەوەو لە 
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فەرەندەەەەا روو دەدات لە روانبەو پراگییەکانەوە تەماشەەەەاو دەکەمر کەمە رووئەرووئوونەوەو دوو 
شەەۆتش،     یاانەر لە الیە  واڵتەکەم هەیە: لە ماوەو نیو سەەەدەدا کەزموونی دیاوکراسەەی، فاشەەیام،

تۆداندنی سەەەمالینیدەەەمی لەگەد کەوەشەەەدا پووکانەوەو سەەەمالینیام، داگیرکاریی کەڵاانیا و روسەەەیا و 
شارئەدەرکردنی ئەکۆمەد و مردنی رۆوکاوا لە  اکی  ۆیدا، کردووەر ئەم ئۆنەوەیە کە لەوەر ئارو  

تر لەگەد کەو  مێژوودا دەچەمێمەوە و ئە ناومی گومانبەراییەوە تەماشەەاو  یااو دەکاتر لە الیەکی
فەرەندەایەدا سەەروکارماو هەیە کە ئۆ چەندین سەەدە ناوەندو  یااو ئوو و لەم رۆوانەدا ئە هۆو  
کەەەازار دەچێژەەەەتر هەر کەمەشەەەەەەەە، هەڵوەدەەەەەەەموەرگرتنە   نەئوونی رووداوو گەورەو مێژووییەوە 

نرەشەەەەەەێوو کایدۆلۆوییە رادییاڵەکانی کاشەەەەەەیرا دەکاتر کەمە کاماوە ئە چاوەتوانیی لیرییی و دەروو 
 .هەندێ کارو گەورەو  ۆو دەدات لەگەد کەوەشدا نە روو دەدات و نە هەرگیا دەمەدو

 رۆس: لە فەرەندا وەکوو ئێبانەیە  دەویت یاو لە رووو کولموورییەوە ئە ماڵی  ۆتی دەزانی؟

کۆندەرا: تەواو  ولیاو کولموورو فەرەندام و  ۆم زۆر ئە دەرزدارو دەزانمر ئەتایتەت ئۆ کەدەئی 
م ئە «[6]کۆنیر رائێلە کەازیاترینی نووسەەەەەەەەرەکەانە لە الو من، هەروەهەا دیەدرۆشر »واکی دەدەرگەرا

کەنەدازەو لۆرەنس سەەەەەەەمێرو  ۆش دەوەەتر کەمەانە دوو کەزموونبەرو مەزنی هەمی ەەەەەەەەیی فۆرمی 
ڵمە ئوو و کێدەما لە کەدەئی رۆماننر دەتوانین ئڵێین کەزموونەکانیاو دڵیۆشەیەر و پڕ لە شەادو و گا

فەرەندەا سەڕدراوەتەوە و ئەئج کەوانە هەر شەمێک لە هونەردا ئایە ی لەدەسەت دەداتر تێبەی ەمنی 
دیەدرۆ و سەەەەەەەمێرو ئۆ رۆمەاو یەارییەکی مەزو ئوور کەواو فۆرمی رۆمەانی تەنایەاو دۆزییەوەر ئە  

ەتاد ئووەتەوە، رەک هەسەمی  ئیدەمنی کەرگومێنمی دەرسەدادراوەکاو نکە گوایەق کیایانەکانی رۆماو ئ
پێەەوانەم تێدا دروسەەەەت دەئێت: رۆماو ئەدرەژایی مێژووەکەو، کیایانی زۆرو لەدەسەەەەت داوەر ئۆ 
ناوونە ئاوەنەرو ئەرەوپێ ەەوونی رۆماو لە ئەرهەمەکانی دیدرۆ و سەمێرندا شەاراوەیە و کەوانەو 

 .ئەدوایاندا هاتووو هەڵیاننەگرتووەتەوە

»کمێتی پێیەنین و لەئیرکردو« رۆماو نییە و سەەەەەەرەتاو کەوە لە دەدی  رۆس: دەڵێن دوایین کمێتت
نمۆسەەەەیااقدار کەواتە [7] کمێتەکەدا، کەوە تادەگەیەنیت کە کەم کمێتە رۆمانێیە لە فۆرمی  اریاسەەەەیۆنی

 رۆمانە یاو نا؟

مانە ئەاڵم نامەوەت ئۆچوونی کۆندەرا: ئەگوەرەو دادوەرو کێدەماتییی شەە دەی  ۆم، ئە راسەمی رۆ 
 ۆم ئەسەەەر هیچ کەسەەێیدا ئدەەەپێنمر کازادییەکی زۆر لە فۆرمی رۆماندا نوسەەمووەر کەوە هەڵەیە کە 
پێاەاو وا ئێەت ئونیەادەیی پێ ەەەەەەەوە مەو دیەارییراو هەیە وەکوو  ەوهەرو رۆمەاو کە نەاکرەەت لێی 

 .الئدەیت
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و و ئۆ کەو کازادییە سەەەەنوورگەلێک  رۆس: لەگەد کەوەشەەەەدا شەەەەمێک هەیە کە رۆماو دەکات ئە رۆما
 .هەو

کۆنەدەرا: رۆمەاو پەارچەیەکی درەژو پە  ەەەەەەەانی سەەەەەەەەنمێاکراوە کە ئەنەدە لەسەەەەەەەەر یەارییردو ئە 
کەسەەەەەەەایەتییە داهێنراوەکەاور کەمە هەموو سەەەەەەەنووردارەمییەکەیەتیر مەئەسەەەەەەەمم لە دەسەەەەەەەمەواوەو  

موو روویەکەوە و ئە »سەەەەەنمێاکراو« کارەزووو رۆماننووسەەەەە ئۆ تێبەی ەەەەمن لە ئائەتەکەو لە هە
تەواوترین شەەەەەەێوەو مومیینر وتارو کایرۆنی، گێڕانەوەو رۆمانی، پارچەو  ودویاننامە، راسەەەەەەمی  
مێژوویی، فڕینی فەانمەازیەا: هێاو سەەەەەەەەنمێاکەرو رۆمەاو دەتوانێەت هەموو شەەەەەەەت لەنەاو گ ەەەەەەەمێیی 

پێویدەەت ناکات یەکبرتووو [8] .یەکبرتوودا، تێاەڵیێە ئیات  وەکوو سەەەداکانی مۆسەەیااو فرەدەن 
کمێتەکە لە پڵۆتەوە ئڕسەیێت ئەڵیوو دەشەێت لە ناوا ندا فەراهەمی ئیاتر لە دوایین کمێتی مندا دوو 

 .ناوا ن هەیە: پێیەنین و لەئیرکردو

رۆس: پێیەنین هەمی ەەەەەەەە لە تۆوە نایەک ئووەر کمێتەکەانەت لە رەبەو گەاڵمە و کەایرۆنییەوە، پێیەنین 
ەر هۆکەارو ەەمبینتوونی کەسەەەەەەەایەتییەکەانی ئەرهەمەکەانەت کەوەیە کە کەواو رووئەتووو دە ەنەو 

  . یاانێک دەئنەوە کە  ووو گاڵمەو  ۆیاو لەدەست داوە

کۆندەرا: لە سەەەردەمی تۆدانی سەەمالینیدا ئەهاو گاڵمەم ئۆ دەرکەوتر لەو سەەەردەمەدا ئیدەەت سەەااڵو  
و کەسەەەو کە پێویدەەمی ئە ترسەەاندو نەئوو ئە ئوومر هەمی ەەە کەو کەسەەەو کە سەەمالینی نەئوو، کە

پێیەنینەکەیەدا دەمنەاسەەەەەەەییەوەر  ووو گەاڵمەکردو کەامەاوەو مماەانەپێیراوو کەاشەەەەەەەنەایەتی ئوور لەو 
 .سەردەمەوە تا کێدما لە  یاانێک ترساوم کە  ووو گاڵمەکردنی  ۆو لەدەست دەدات

کورتدا، [9] ە ناوونەچیرۆکێییرۆس: لە دوایین کمێتدا سەەەەەەەەرەتاو کەمانە، شەەەەەەەمێیی تر لەکارادایەر ل
پێدەکەنێت، چونیە  یاانی    پێیەنینی فری ەمەکاو لەگەد پێیەنینی شەەیماندا ئەراورد دەکەیتر شەیماو

 ودا ئۆ کەو ئێاانا دەردەکەوەت، فری ەمەکاو ئە شەادییەوە پێدەکەنن، چونیە هەموو شەمێیی  یاانی 
 . ودا ئۆیاو مانادارە

دوو هەڵوەدەەەەەەەمی مێمەەافیاییی    –پێیەنین    –کۆنەدەرا: ئەڵج مرۆڤ لە یە  دەرکەوتەو فیایۆلۆوو  
 یاواز دەردەئڕەتر کەسەەەەەەەێک کاڵوەکەو دەکەوەمە سەەەەەەەەر کەو تائووتەو کە تازە  دەەەەەەەموویانەتە  
گۆتەوە،  ەڵیەکە دەکەونە پێیەنین و مەراسەیای ناشەمنەکە ماناو  ۆو لەدەسەت دەداتر دوو کاشە   

ەکیاو گرتووە و ئەناو سەەەەەوزواڵندا تادەکەو و پێدەکەننر پێیەنینیاو هیچ تەئمێیی ئە کە دەسەەەەمی ی
نوکمە یاو گاڵمەوە نییە، کەوە پێیەنینی  یددو فری مەیە کە شادو ئوونیاو پی او دەداتر هەر دوو 
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دەدەو: لە [10] پێینینەکە لەناو  ۆشەەەەەەەییەکانی ویانداو ئەاڵم هەروەها کاماوە ئە دووانەو دیامەتبەرا
الیە  پێیەنینی پڕ تاسەەەەەەو فری ەەەەەمە دەمارگیرەکاو کە تەواو ئاوەتیاو ئە ماناو  یاانیاو هەیە و 
کامادەو هەر کەسەەەەێک کە ئەشەەەەداریی شەەەەادییەکەیاو ناکات، لەسەەەەێدارەو ئدەو و لە الیەکی تر، لە 

نێت هەموو شەەەەەت ئێاانا ئووە، تەنانەت کاراسەەەەەمەو ئەرانتەرەوە، پێیەنینێک دەمە گوێ کە تایدەگەیە
ویانی [11] .مەراسەەەیاەکانی ناشەەەمن گەمژانەیە و سەەەێیدەەەی گروپی تەنیا پانمۆمایاێیی گاڵمە ارانەیە

 .مرۆڤ ئەم دوو  ەرەندە گەمارۆ دراوە: دەمارگیرو لە الیە  و گومانبەرایی موتڵەق لە الیەکی تر

تۆ پێی دەڵێیت پێیەنینی فری مە، دەسمەواوەیەکی نوەیە ئۆ »هەڵوەدمی لەرییی رۆس: کەوەو کێدما  
ویاو«ەەەەی رۆمانەکانی پێ ووترتر لە یەکێک لە کمێتەکانمدا ئڕگەو تۆدینی سمالینی ئە فەرمانڕەوایی  

  . ەالد و شاعیر دەئینی

ەردەمی زەڕین کە  ەونی سە  –کۆندەرا: تۆتالیماریام تەنیا  ەهەنم نییە ئەڵیوو  ەونی ئەهەشەمی ەە  
تێیدا هەر کەسێک یەکانبیر لەگەد کیرادە و ئاوەتو هاوئەشی، ئەدوور لە وەرەوانیێی لەگەد کەویمر 
ئە تەئایی دەویار کاندرێ ئرەمۆنیە کەو کاتەو کە ئاسەەەی لە  انووو شەەەووشەەەەیی دەکرد و ێەزو  

کەارکیمەایرەانە، کە لە دەکرد تێیەدا ئژیەت،  ەونی هەمەاو ئەهەشەەەەەەەمی هەئوور کەگەر تۆتەالیمەاریام کەم  
ئنەوانی ئوونی هەموومەەانەەدا هەیە و رەگیەەاو لە دوواڵیی هەموو کەەایینەکەەانەەدا داکوتیوە، کەڵیی لج 
وەرنەگرتتا، هیچ کات ئەتایتەت لە دۆناەە سەەەەەەرەتاییەکانی هاتنەئوونیدا، لە راکێ ەەەەەانی ومارەیەکی  

ادیبدا دەمە دو، لێرە و زۆرو  ەڵیدا سەەەەەەرکەوتوو نەدەئوور لەگەد کەوەو  ەونی ئەهەشەەەەەت لە و 
لەوێ هەنەدێ کەس پەیەدا دەئن، ئۆیە فەرمەانڕەوایەانی ئەهەشەەەەەەەەت نەاچەار دەئن لە رووەکەو ترو 
ئەهەشەەەەەەمدا، گوالو دروسەەەەەەت ئیەور ئەدرەژایی کات، کەم گوالگانە گەورەتر و گەورەتر و تەنانەت 

 .کاملمر دەئن  لە کاتێیدا ئەهەشمی تەنی می ئەیووکمر و هەوارتر دەئێت

: لە کمێتەکەدا گەورە شاعیرو فەرەندی پۆل کێلوار ئە ئەهەشت و گوالگدا هەڵتەست دەچڕەتر  رۆس
 کەم وردە مێژووە کە لە کمێتەکەدا کاماوەو پج دەدەیت راسمەدینەیە؟

کۆندیرا: دواو  ەن  پۆل کێلوار وازو لە سوریالیام هێنا و ئووە گەورەترین نوەنەرو کەو رەوتەو  
ەەەەەەەەەی ناو دەئەمر ئۆ ئرایەتی، کاشەەمی، عەدالەت، داهاتووو ئاشەەمر  «[12]اریامکە ئە »شەەاعیرو تۆتالیم

دەیەڕو، ئۆ هەاوتەیەتی و دوو گۆشەەەەەەەەگیرو دەیاۆنییەوە، ئە شەەەەەەەادیەدا هەڵی دەدا و دو ئە ەەم  
 ١٩٥٠ڵی  دەیاۆنییەوە، ئە ئێبەردیدا هەڵی دەدا و لە دوو سەەەەەگتاوەتو دەیاۆنییەوەر کاتێک لە سەەەەا

سەەەەوریالیدەەەەت، هاوتەی پراگیی کێلوار، سەەەەااو  [13] فەرمانڕەوایانی ئەهەشەەەەت، ئۆ زا یس کاالندراو
لەئەر کایدیاڵە ناکەسەەییەکاو   لەسەەێدارەدانیاو ئۆ ئڕییەوە، کێلوار هەسەەمە شەەە دەەییەکانی هاوتەیەتی
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سێدارەدانی هاوتەیەکەو راگەیاندر  ەالدەکە  سەرکوت کرد و ئۆ تاو گ می تەزامەندیی  ۆو ئۆ لە
دەییوشەەت و شەەاعیرەکە دەیاۆنییەوەر تەنیا شەەاعیرەکاو نەئووور هەموو ئڕگەو تۆداندنی سەەمالینی  

لیرییی دەسەەەە ەمبی ئوور کێدەەەما هەموویاو لەئیر کردووە، ئەاڵم  [14] وپاتەرانیسەەەەردەمی هاتەراو
کەوە کرۆکی ئائەتەکەیەر مرۆ ەکاو پێیاو  ۆشە ئڵێن: شۆتش  وانە، ئەاڵم کەوە تۆدێنەرو شۆتشە  
کە  راپە دە اتەوە، کەچی کەم ددەەیە راسەت نییەر پرسەی  راپە پێ ەوە مە لە پرسەی  وانیدا هەیە،  

ئەهەشەمدا کامادەیی هەیە و کەگەر ئاانەوەت لە  ەهەنم تێتبەین، کەوا  ەهەنم پێ ەوە مە لە  ەونی  
دەئێت  ەوهەرو ئەهەشت ئر ینین کە زاگەکەیەتیر کەوە زۆر کاسانە کە گوالو کیدانە ئیەین ئەاڵم  
رەتیردنەوەو شەیبرو تۆتالیماریام کە لە رەبەو ئەهەشەمەوە ئە گوالو کۆتایی دەت وە  هەمی ەە  

 ەڵیی سەەەەراندەەەەرو زەوو ئە کاشەەەیرا کایدیاو گوالو رەت دەکەنەوە،    شەەەمێیی دورسەەەەر لەمڕۆدا
ئەاڵم هێ ەما کارەزوویاو هەیە  ۆیاو ئدەنە دەسەمی، لە رەبەو کەفدەوونی شەیبرو تۆتالیماریامەوە  
و ئە تۆنی هەماو هەڵتەسەەەەەمی لیرییی کە پۆل کێلوارو  رۆشەەەەەاو فووو پێدا دەکات ئەرەو گوالگی 

ا دووکەڵی تەرمی کاالندرا لە دووکەڵیێ ەەەەەی زۆپاو تەرمدەەەەەووتێنەوە نوێ تەرێواو ئیەو لە کاتێید
 .ئەرز دەئێمەوە

رۆس: یەکێک لە تایتەتاەندییەکانی پە  ەەانی تۆ، رووئەتووئوونەوەو ئەردەوامی پرسەەی گ ەەمی و 
پرسەەەەەی تایتەتییە، ئەاڵم کەمە ئە ماناو کەوە نییە کە سەەەەەەرئوردەکانی ویانی تایتەتی لە ئاکبراوندو 

وو دەدەو یاو کەوەو کە رووداوە سەەەیاسەەەییەکاو دزە ئیاتە ناو ویانی تایتەتییەوەر ئە سەەەیاسەەەیدا ر
پێەەوانەوە، تۆ ئەردەوام کەوە نی ەانی کێاە دەدەیت کە رووداوە سەیاسەییەکاو لە هەماو یاسەاکانی 
پێ ەەەەااتەکانی ویانی تایتەتی پەیڕەوو دەکەو، کەمەش وا دەکات پە  ەەەەانی تۆ ئتێمە چەشەەەەنێک لە 

  .یاریی سیاسەتدەروون ی

کۆنەدەرا: مێمەافیاییەاو مرۆڤ لە پەانمەایی گ ەەەەەەەمی و تەایتەتیەدا وەکوو یەکەر نەاوا نەکەو ترو کمێتەکە 
واتە »لەئیرکردو« وەنەا ئیەر مردو وە  لەدەسەەەەەەەمەدانی  ود، یەکێەک لە کێ ەەەەەەەە گرنبەکەانی ویەانی 

و دەهێنینەوە،  تایتەتی مرۆڤ، ئەاڵم کەو  ودە چییە؟ سەەەەەەەر ەمی هەموو کەو شەەەەەەمانەیە کە ئە یاد
کەواتە کەوەو کێاە لە مردو دەترسەەێنێت لەدەسەەمدانی داهاتوو نییە، ئەڵیوو لەدەسەەمدانی رائردووەر 
لەئیرچوونەوە فۆرمێیی مردنە کە لە ویەەانەەدا ێاورو هەیەر تەنبژەو ونەپەەاڵەوانی کمێتەکەو من 

دمە کۆچیردووەکەو کەوەیە ناکومێدانە هەود دەدات، تا ئیرەوەریی توولەنەمانی هاوسەرە  ۆشەوی
ئرارەاەت ئەاڵم هاوکات لەئیرکردو تەنبژەو گەورەو سەەەەیاسەەەەەتی ەەەەەر کاتێک دەسەەەەەاڵتێیی گەورە 
دەیەوەت واڵتێیی ئەوو  لە کاگایی نەتەوەیی ئێتەرو ئیات  دەسەەەەەەت ئۆ شەەەەەەێوازە رەییراوەکانی  
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شەەەەمێک کە لە   لەئیرئردنەوە دەئاتر کەمە کەو شەەەەمەیە کە لە کێدەەەەمادا لە ئۆهێایادا روو دەداتر هەر
کەدەئی هەاوچەر ی چییەدا کەمێەک ئەهەاو هەئێەت ئۆ مەاوەو دواناە سەەەەەەەاڵە ئاڵو نەئووەتەوە  دوو 

میژوونووسەەەی چیک لە   ١٤٥سەەەەت نووسەەەەرو چیک لەوانە کافیاو کۆچیردووش دەدەەە کراوو  
وانەوتنەوە دوور  راونەتەوە  مێژوو دیدەەەەەەەەاو دەنووسەەەەەەەنەوە و مۆنیۆمێنمەکەەاو وەراو دەکەور  

یە  کە کاگایی رائردووو لەدەسەەەەت ئدات ئەکاوە ۆ  ودو  ۆی ەەەەی لەدەسەەەەت دەداتر لەم  نەتەوە
پنمەوە دۆ ی سەەەەەەەیەاسەەەەەەەی دتنەدانە دەر ەرو تەنبژەو مێمەافییی و رۆوانەیی لەئیرکردنە کە ئەئج 
کەوەو سەەەەەەرنجی کێاە تائیێ ەەەەەێت، هەردەم و هەموو رۆوەک رووئەتووو دەئینەوەر سەەەەەیاسەەەەەت  

تەتی هەڵدەماڵێت و ویانی تایتەتی ماسەەەەەیی مێمافیاییی سەەەەەیاسەەەەەەت  ماسەەەەەیی مێمافیاییی ویانی تای
 .هەڵدەماڵێت

رۆس: لە شەشم پاوو کمێتی  اریاسیۆنەکانت، کاراکمەرو سەرەکیی وو، »تامینا« لە دورگەیەکەوە 
سەەەەر دەردەهێنێت کە تەنیا منداڵی لێیەر لە کۆتاییدا منداڵەکاو دەییووو، کایا کەمە  ەونە، ێەکایەتی  

 ؟[15]نە یاو هێااچیرۆکەپەرییەکا

هێااچیرۆ  ئە من نامۆ نییە، نووسەەەەەەر چیرۆکەکاو دادەهێنێت ئۆ کۆندەرا: هیچ شەەەەەمێک کەوەندەو  
کەوەو هەندێ تێا ئیێ ەەەەێتر رووداوەکاو چ ریالیدەەەەمی ئن یاو  ەیاڵی، دەئێت لە  ۆیاندا هەڵبرو  

ەو هێا و شەیبریەتەوە  وەنەر ئە شەێوەیەکی سەادە لە  ەمە  مانا ئن و مەئەسەت لێی کەوەیە لە رەب
ئەرەەتر کەم وەنەیە هەمی ەەەەەەەە کەفدەەەەەەەوونی کردووم و لە ئڕگەیەکی ویەاناەدا زۆر لە  ەونەکەاناەدا  
دووئەارە دەئووە: مرۆڤ  ۆو لە  یاەانێیی منەدااڵنەدا دەدۆزەمەوە کە رەبەو هەڵاەاتنی تێەدا نییە و 

او و پێیدا هەڵدەدەین  ۆو وەکوو سامناکی رووت دەردە اتر  لەناکاو کەو منداڵییەو دەییەینە سمر
وەکوو داوەەەکر کەم چیرۆکە هێاەەاچیرۆ  نییە، ئەاڵم کمێتەکەم ئە  ۆرەەەک فرەدەنبە کە چیرۆکە 
 یەاوازەکەاو هەر کەامیەاو ئە هەاوئەشەەەەەەەی دە ەاتە توو، رووو دەکەاتەوە و چیرۆکەکەانی تر تەواو 

ی کەو تۆتالیماریامەیە کە کەسەەەەکاو لە هەئوونی یادگە دەکاتر رووداوو ئنەتەتی کمێتەکەم، چیرۆک
ئۆ نەتەوەیكی منەداڵی دەسەەەەەەەمەمۆ دەگۆتەەتر هەموو تۆتەالیمەاریامەکەاو هەمەاو کەار   ئێتەرو دەکەات و 

،  [16]دەکەور پێدەچێت تەواوو سەەەردەمی تەکنیییی کێاە کەمە ئیات لە رەبەو پەرسەەمەو داهاتووەوە
ر کۆمەڵبەەەا  لە  کەم  لە دڵی  ئێاماەەەانەییەکەو ئەرانتە هارر  و  تائردوو  ئەرانتەر  ئێتەەەاکییەکەو  ەبەو 

الوسەاالرە دڵڕەدەدا، کەسەێیی وەکوو تامینا کە تواندەمی کایرۆنی و یادگەو هەیە وا هەسەت دەکات 
 .لە دورگەو مندااڵندایە
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یین کمێتەکەت، کۆتایی رۆس: ئە ناییەیی هەموو رۆمانەکانت، لە راسەەەەەەمیدا هەموو ئەشەەەەەەەکانی دوا
 ۆیاو لە دیاەنی ناوازەو سەەەێیدەەەیردندا دەئیننەوەر تەنانەت کەو ئەشەەەەش کە لەوەر ناوو پیرۆزو 
»دایک«دایە، کەویە هەر دیاەنێیی درەژو سەێیدەی سەج کەسەی تێدایە لەگەد پێ ەەکی و پاشەەکیدار  

 سێیس ئۆ تۆ وەکوو رۆماننووسێک چ مانایەکی هەیە؟

تائۆ نییە، تەنیا وەسەییردو و تەنیا دانرێدانانی سەێیدەی   زووو سەێیدەی چیدوکۆندەرا: لەمڕۆدا کارە
ئە شەەەەەێوەیەکی دیار ئووە ئە شەەەەەمێیی وەتزکەرر لۆرەنس یاو تەنانەت هێنرو میلەر، ئە هۆنینەوەو  
فاێی ەەییەوە  چەنێک ئەسەەرچوو دەنە پێ ەەاو کەچی هێ ەما هەندێ پارچەو کیرۆتییی وەرو ئاتاو 

لەسەرم داناوەر رەنبە لەئەر کەوە ئێت کە هۆنینەوەیی نەئێت ئەڵیوو فەلدەفی  کاریبەریی نەئڕاوەو  
ئنر لەوەدا راست دەکەیت، لە الو من هەموو شت ئە دیاەنێیی ناوازەو کیرۆتییی کۆتایی دەتر کەو 
هەسەەەەەەمەم هەیە کە دیاەنێیی کەشەەەەەەای  ەسەەەەەەمەیی رووناکییەکی زۆر ئەهێا دە اتەوە کە لەناکاو 

ەکاو کاشەیرا دەکات و رەوشەی ویانیاو ئە پو می نی ەاو دەداتر تامینا لەگەد   ەوهەرو کەسەایەتیی
هۆگۆدا سەەەێیس دەکات، لە کاتێیدا ناکومێدانە هەود دەدات ئیر لە پ ەەەووە لەدەسەەەمەووەکەو لەگەد  
مێردە کۆچیردووەکەیدا ئیاتەوەر دیاەنی کیرۆتییی، چڕ دەکاتەوە لە کاتێیدا ناوا نەکانی چیرۆکەکە 

 .شاراوەترین ناێنییەکاو تێیدا نی مە ج ئووو  و پەرت دەکات 

رۆس: ئەشەەەەەەەی ێەوتەم و کۆتایی  بە لە کارەزووو سەەەەەەەێیدەەەەەەەی، لە هیەی تر ناکۆڵێمەوەر ئۆچی 
کمێتەکەت ئەم ئەشەە کۆتایی پج دەت تاوەکوو ئەشەەکانی ترو، ئۆ ناوونە وە  نئەشەیق شەەشەەم کە 

 زۆر هەسمتاوەنە و ونەپاڵەوانەکە تێیدا دەمرەت؟

را: تەامینەا ئە دەرئڕینێیی مێمەافۆرییەانە، لەنەاو پێیەنینی فری ەەەەەەەمەکەانەدا دەمرەەتر لە الیەکی تر لە کۆنەدە
دوایین ئەشەەەەەەەی کمێتەکەدا،  ۆرە پێەەوانەکەو ترو پێیەنین دەنە  دەداتەوە، کەو  ۆرەو پێیەنین 

ادایە،  کاتێک شەمەکاو مانا لەدەسەت دەدەو، ئەر گوێ دەکەوور هەندێ هێڵی  ەیاڵی  یاکەرەوە لەکار
لەودیوەوەو شەەەمەکاو ئێاانا و گەمژانە دەردەکەوور کەسەەەێک لە  ۆو دەپرسەەەێت: کەوە پووچ نییە 
ئەیانیاو لە ەو هەڵدەەم؟ ئڕۆم ئۆ کیە؟ ئۆ هەر شەەمێک هەود ئدەم؟ سەەەر ئە نەتەوەیە  ئیت تەنیا 
  لەئەر کەوەو ئەو شەەەێوەیە لەدایک ئوویت؟ مرۆڤ لەسەەەەر لێوارو تیوئەکانی دەوو و ئە کاسەەەانی

کەو تیوئەەانە لە هەموو شەەەەەەەوەنێەەک هەیە، لە هەموو    .دەشەەەەەەەێەەت ئیەوەمە کەودیو تیوئەکەەانییەوە
پانماییەکانی ویانی مرۆڤ، تەنانەت لە دووڵمرین و سەروشەمیمرینیاندا لە گۆتەیە: کارەزووو سەێیدەیر  
کەمەش رەک لەئەر کەوەیە کە دووڵمرین دەڵەمڕەوو ویانە و پرسەەەیارکردو لە کارەزووو سەەەێیدەەەی 
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ڵمرین پرسەیارەر کەمەش کەو هۆکارەیە کە ئۆچی کمێتی  اریاسەۆنەکانی من ئە هیچ  اریاسەۆنێک  دوو 
  .کۆتایی نایەت  بە لەمە

 رۆس: کەواتە کەمە کایا کەو دوورترین پنمەیە کە لە رەشتینیمدا پێیبەی مووو؟

ۆماو کۆندەرا: وریام ئەرانتەر وشەەەەەو رەشەەەەتینی و گەشەەەەتینیر رۆماو هیچ شەەەەمێک راناگەیەنێت  ر
دەپ ەەەەەەەینێەت و پرسەەەەەەەیەار دوت دەکەاتەوەر نەازانم دا ۆ نەتەوەکەم لەنەاو دەچێەت و نەازانم کەام لە 
کاراکمەرەکانم راسەەەەمەر چیرۆ  دەکافەرەنم یەکێییاو رووئەتووو کەویمریاو دەکەمەوە و لە رەبەو  
کەمەوە پرسەەەەەیار دەکەمر گەمژەیی  ەڵک لەوەوە دەت کە یە  پرسەەەەەیارو لە هەموو شەەەەەت هەئێتر  

ێەەک دۆنیی ەەەەەەەۆت  یاەەاو دەئینێەەت،  یاەەاو ئۆ کەو دەئێمە ناێنیر کەمە میراتی یەکەم رۆمەەانی کەەات
کەوروپییە ئۆ هەموو مێژووو رۆمەاو کە ئەدوایەدا دەەتر رۆمەاننووس کەوە فێرو  وەنەر دەکەات کە 
 یااو وەکوو پرسیار فەهم ئیاتر لەو هەڵوەدمەدا ویرو و هەڵیردو لەکاردایەر رۆماو لەو  یاانەو  

ئینەا ئووە، مردووەر  یاەانی تۆتەالیمەار، چ لەسەەەەەەەەر مەارکس یەاو [17] لەسەەەەەەەەر دڵنیەاییە پیرۆزەکەاوکە 
لەسەەەەەر کیدەەەەالم یاو لەسەەەەەر هەر شەەەەمێیی تر دائاەزرەت،  یاانی واڵمەکانە وە  لەوەو  یاانی 

ێاد پێم وایە  ەڵیی کەم  پرسەەەەەەیارەکاو ئێتر لە شەەەەەەوەنێیی وەهادا رۆماو  ێبەو نائێمەوەر ئە هەر
رۆوانە لە سەەەەەەەەراندەەەەەەەەرو دونیادا، کەوە دە وازەت کە ێیووم ئدات وە  لەوەو ئیەوەت تێتبات، 
دە وازەەت واڵم ئەداتەوە وە  لەوەو پرسەەەەەەەیەار ئیەات، هەر ئۆیەش دەنبی رۆمەاو ئەکەسەەەەەەەمم لەنەاو 

 .واوەواوو گەمژەیی دڵنیاییەکانی مرۆ ایەتیدا دەئیدمرەت

 :ێڕانەسەرچاوەو کەم وەرگ
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